
REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi
Kouvolan Kiipeilykerho Kiila ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä
Nimi: Kouvolan Kiipeilykerho Kiila ry
Verkkosivut: https://sites.google.com/site/kiipeilykerhokiila/home
Osoite: Hallituskatu 11
Puh. 0404185231
Sähköposti: kiipeilykerhokiila@gmail.com

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Sarianna Rantanen
Osoite: Nummentie 5, 45200 Kouvola
Puh. 0407708450
Sähköposti: sarianna.rantanen@gmail.com

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat 
henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään 
jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. 

4 Rekisterin tietosisältö:
 Jäsenten yhteystiedot (nimi, syntymäaika, postiosoite, puhelin ja sähköposti sekä 

lähin omainen yhteystietoineen)
 Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
 Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
 muut rekisteröidyn itsensä antamat tiedot, esimerkiksi kiipeilykokemus ja käydyt kurssit
 Lisätiedot (Kiipeily-lehtitilaustiedot)

5 Rekisterin tietolähteet
Rekisterin tiedot kerätään jäseniltä jäsenhakemuslomakkeella.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennetut tiedot luovutetaan vain Suomen Kiipeilyliiton rekisteriin, jonka tarkoituksina ovat: 
Kiipeilylehden lähettäminen SKIL jäsenseurojen jäsenille, seurojen jäsenmäärien, sukupuolijakauman ja 
ikärakenteen (aikuisten ja juniorijäsenten määrä) todentaminen.

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei  luovuteta yhdistyksen ja Suomen Kiipeilyliiton ulkopuolelle, ei myöskään 
EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle eikä suoramarkkinointiin.



7 Rekisterin suojauksen periaatteet
1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään yhdessä paikassa 
Kiipeilykerho Kiilan sihteerin kotitoimistolla. Tietoja ei ole ladattu pilvipalveluun.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Kiipeilykerho Kiilan sihteerin omistamalla tietokoneella. Tietokonetta 
säilytetään yksityisessä lukitussa tilassa. Kiipeilykerho Kiila ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan 
kykynsä mukaan.

Kaikki tiedot hävitetään toimintavuoden lopussa jäsenyyden päätyttyä.

8 Tarkastusoikeus
Yhdistyksen jäsen saa milloin vain pyydettäessä nähdä omat tietonsa, muuttaa niitä tai pyytää poistamaan 
ne pysyvästi. Jos tiedot poistetaan, niin jäsen ei enää saa Suomen Kiipeilyliiton lehteä kotiinsa.

9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, 
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 
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